
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS RHAGFYR,  2010 

Annwyl Ffrindiau 

Mae Nadolig ffals y siopau wedi dechrau ers wythnosau ond a ninnau’n agosau at yr ail Sul yn yr Adfent mae ’na 

rywbeth hyfryd iawn yn y paratoi at y gwir Nadolig, - 

at  ddyfod “Duwdod mewn Baban i’n byd”. 
Eisoes goleuwyd y gannwyll gyntaf ar y dorch adfent – cannwyll gobaith; ac erbyn y Sul cyntaf yn Rhagfyr bydd yr 

ail gannwyll yn cael ei goleuo – cannwyll cariad – a’r goleuni’n cryfhau fel mae dydd dathlu geni’r Meseia yn ago-

sau. Ar y nos Sul gyntaf yn Rhagfyr byddwn yn ymuno â’n cyfeillion o eglwysi eraill y dre yn Y Tabernacl mewn 

gwasanaeth carolau undebol. Yn oedfa’r bore Sul canlynol bydd aelodau’r Gymdeithas yn cyflwyno Naws y 

Nadolig ac yna, ar fore Sul 19eg o Ragfyr bydd Gwasanaeth Nadolig y Plant a chan bod Gwasanaeth Naw Llith a 

Charol yn Eglwys Sant Mair am 3pm fydd dim oedfa hwyrol yn Salem. Cofiwch hefyd am y Gwasanaeth teuluol 

a Chymundeb am 9.30 ar fore’r Ŵyl ei hun  - bore goleuo cannwyll y Crist, - bore’r Ymgnawdoliad. 
Trist iawn yw gorfod cofnodi marwolaeth Mrs Nans Lewis Jones fu mor ffyddlon a gweithgar yn Salem hyd nes i 

afiechyd ei chaethiwo i’w chartref. ‘Roedd Nans yn holl wasanaethau a chyfarfodydd yr eglwys , yn organyddes a 

chodwr canu ac yn athrawes Ysgol Sul arbennig iawn. Mae’n cydymdeimlad yn ddwys iawn â Iwan a Huw a’u teu-

luoedd. 

Mae Mr Wyn Jones bellach wedi ymgartrefu’n hapus iawn yn Y Llwyn ac anfonwn ein cofion a’n dymuniadau 

gorau iddo yn ogystal ag at y rhai ohonoch sydd  heb fod mewn iechyd rhy dda a’r rhai sy’n pryderu am anwyliaid. 

Fe ddwedwn yn aml tua’r adeg yma o’r flwyddyn gymaint o waith mae’r Nadolig yn ei olygu inni, ond ystyriwn 

gerdd fach hyfryd Mererid Hopwood: 

Mae gwaith y Nadolig yn dechrau pan ddaw dydd Nadolig i ben, 
Pan fydd Santa di’i throi hi am adre a’r goeden yn ddim byd ond pren. 
 
Pan fo’r tinsel yn saff yn yr atig, yn angof mewn dau neu dri blwch, 

Y cyfarchion a’r cardiau ‘di’u llosgi ac ‘Ysbryd yr Ŵyl’ yn hel llwch. 
 
Bryd hynny mae angen angylion i dorchi’u hadennydd go iawn 
A bryd hynny mae angen lletywr all wneud lle – er bo’r llety yn llawn. 
 

Yr un pryd mae galw am fugail i warchod y defaid i gyd, 
Fel mae galw am ddoethion a seren i egluro tywyllwch y byd. 
 
Mae ’na alw am gast drama’r geni drwy’r flwyddyn i weithio’n gudd, 
Am fod gwaith y Nadolig yn anodd, - yn ormod o waith i un dydd. 
 

Boed i ‘lawenydd yr angylion, eiddgarwch y bugeiliaid, dyfalbarhad y doethion, ufudd-dod Mair a Joseff a thangne-

fedd y Baban Iesu’ fod yn eiddo i chwi oll y Nadolig hwn. 

 

   Yn gywir, 

    MeganWilliams  
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GAIR GAN EIN TRYSORYDD,  MR JOHN CADWALADR 

Fel y gwyddoch i gyd rwy'n siwr, mae diwedd blwyddyn ariannol Eglwys Salem ar y 31ain o 

Ragfyr. Gan ein bod ar drothwy mis Rhagfyr, fe hoffwn ofyn yn garedig i chi wneud eich cy-

franiadau erbyn diwedd y mis, os gwelwch yn dda. Mae disgwyl i adroddiad Eglwys Salem 

fod ar gael erbyn Chwefror ac os yw'r llyfrau'n hwyr yn cau, mae yn rhoi pwysau enfawr ar swyddogion 

yr Eglwys a'r argraffwyr i gadw i'r amserlen. Diolch am eich cydweithrediad. 



 OEDFAON MIS RHAGFYR 
Dydd Sul, Rhagfyr 5ed:       Bore: Bugail. Gweinyddir y Cymun;   

          P`nawn am 2p.m. Llith a Charol Merched y Wawr Rhanbarth Meirionnydd. Croeso i bawb 

        Hwyr: Carolau Undebol yn y Tabernacl 

Dydd Sul, Rhagfyr 12fed:   Bore: Gwasanaeth “Naws y Nadolig” gyda rhai o aelodau’r Gymdeithas;    

                                               Hwyr: Parch M J Morris 

Dydd Sul, Rhagfyr 19eg:     Bore: Gwasanaeth Nadolig y Plant 

                             P’nawn: am 3pm: Naw Llith a Charol yn Eglwys Sant Mair 

Dydd Sul, Rhagfyr  26ain:  Bore:  Gwasanaeth Teuluol 

Bore’r Nadolig am 9.30a.m.: Cymun Teuluol        Daeth Crist i’n plith, O llawenhawn 

                 A deued pawb ynghyd 

                 I’w dderbyn a’i gydnabod Ef 

                  Yn Geidwad i’r holl fyd. 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

“Y Cyfansoddwyr Cristnogol” - Rhan II 

Er ei bod yn noson oer a hyllig iawn daeth cynulleidfa dda i wrando ar ail ran darlith Ifor Griffiths 

o Lerpwl ar “Y Cyfansoddwyr Cristnogol” a chroesawyd ef eto eleni gan Ann Evans. Roeddem 

eisoes wedi cael hanes cerddoriaeth yn ystod yr Oesoedd Canol, Cyfnod y Dadeni a’r Baroc y 

llynedd a’r tro hwn aeth â ni ar daith drwy y tri chyfnod diwethaf yn natblygiad cerddoriaeth gan 

chwarae darnau perthnasol o gerddoriaeth. Cyfansoddwyr mawr y Cyfnod Clasurol oedd Haydn, Mozart a Beethoven 

ond yr oedd grym y boneddigion a’r Eglwys yn dechrau lleihau a’r dosbarth canol yn dod yn fwy pwerus. Daeth Haydn 

i Lundain ddwywaith a daeth yn boblogaidd a chefnog. Cofiwn amdano yn bennaf am ei ddwy oratorio bwerus sef ‘Y 

Greadigaeth’ a’r ‘Tymhorau’. Bu Mozart- yr athrylith cerddorol- hefyd yn teithio Ewrop pan yn hogyn ifanc ac yr oedd 

ei operau yn boblogaidd ac yn llawn teimlad cerddorol ond bu farw yn ddyn ifanc tlawd pan yn 35 oed. Ef odd cawr y 

cyfnod clasurol.  Cafodd Beethoven ddechreuad gwych i’w yrfa ac ystyrir ef fel pianydd gorau’r byd ond pan yn 29 oed 

aeth yn fyddar. Er y siom a’r gofid o beidio â gallu clywed  mwyach, daliodd ati gyfansoddi  cerddoriaeth syfrdanol 

oedd yn dangos ei bersonoliaeth gref.  

Roedd Franz Schubert yn un  o gyfansoddwyr y cyfnod Rhamantus ac y mae’r gerddoriaeth yma yn adlewyrchu byd 

natur a barddoniaeth. Daeth piano yn ddodrefnyn cyffredin yng ngartrefi’r dosbarth canol a cyfansoddwyd caneuon 

‘Lieder’ ar gyfer canu yn y tŷ rownd y piano. Cyfansoddodd Schubert dros 600 o ganeuon wedi eu seilio ar farddoniaeth 

yr Almaen. Gan i ni fel cynulleidfa gael cymaint o flas ar y ddarlith a’r dewis addas o gerddoriaeth gobeithio y bydd Mr 

Griffiths yn medru dod yn ôl y flwyddyn nesaf i orffen y ‘triawd cerddorol’. 

Atgofion Cynnar 
Pleser bob tro ydi noson yng nghwmni ein haelodau ni ein hunain a doedd nos Iau, Tachwedd 18fed ddim yn eithriad. 

Oherwydd newid yn y rhaglen bu raid i Mona Hughes a Llinos Cadwaladr ail drefnu’r arlwy yn reit sydyn.  

Mona a fu’n hel atogofion yn gyntaf am ei magwraeth ar fferm fechan yn Llanfair Talhaeaern ger Abergele. Roedd yr 

ardal yn hollol Gymreig yr adeg honno a’r capel bach ble byddent yn mynd deirgwaith y Sul yn ganolbwynt eu bywyd. 

Gan fod tad Mona yn gorfod gweithio i’r Comisiwn Coedwigaeth i gael deupen llinyn ynghyd, byddai gan bawb eu 

dyletswyddau fferm ond doedd Mona ddim yn hoffi pob swydd. Byddai raid iddi weithiau golli ambell ddiwrnod o’r 

ysgol er mwyn helpu gyda’r cynhaeaf neu fynd â buwch at y tarw i’r fferm nesa. Trist iawn oedd yr amser pan fu rhaid 

gwerthu’r fferm a symud i’r dref ac er fod Mona wedi priodi erbyn hynny, roedd yn anodd iawn iddi ffarwelio â’i char-

tref hapus bore oes.  

Magwyd Gerallt Hughes mewn ardal arall ddiwylliedig Gymreig yng Ngherrigydrudion lle roedd ei dad yn athro ysgol. 

Pan gafodd ei dad swydd fel prifathro yn Nyffryn Clwyd byddai ei dad yn beicio yno ar fore dydd Llun ac yn dychwe-

lyd ar nos Wener! Cyflog ei dad y pryd hwnnw oedd £7 yr wythnos! Gwneud pethau gyda’i ddwylo fyddai Gerallt  yn 

aml pan yn hogyn bach, pethau fel tŷ cardfwrdd, cenel ci a phaentio’r ci yn wyrdd! a pha ryfedd iddo fynd ati yn ddi-

weddarach yn ei fywyd i ailwneud ei gartref a’r Falwoden! Difyr hefyd oedd hanes capel Charring Cross yn  Llundain 

diwedd y chwedegau a’r saithdegau pan fyddai dros 1200 o bobl yn yr oedfa ar nos Sul!  

Hogan o Arfon ydi Llinos Cadwaladr ac wedi ei magu yn Llandwrog yn un o saith o blant. Roedd bywyd yn ddigon 

anodd ar fferm fychan ar stad Glynllifon a roedd y meistr tir yn gallu bod yn galed iawn ac yn barod i godi’r rhent bob 

tro y byddai gwelliannau wedi eu gwneud gan y tenantiaid. Pan fu farw tad Llinos yn sydyn pan yn ddim ond 52 oed, 

daeth llythyr yn gofyn i’r teulu adael cyn iddo gael ei gladdu hyd yn oed!  Er hyn, roedd ganddi lawer o atgofion melys 

am grwydro’r caeau a dringo’r coed yng nghwmni ei brodyr a’i chwiorydd a’i mam yn galw pawb adref drwy chwythu 

pîb oedd yn atsain drwy’r fro. Fel yn y rhan fwyaf o gartrefi fyddai dim llawer o anrhegion Nadolig i neb, ond, a’r 

tyrcwn i gyd wedi eu gwerthu a’r gwaith wedi ei wneud, byddai hamdden fer i’w thad gael cyfle i chwarae gemau 

gyda’r plant ar ôl y cinio blasus. Diolch i’r tri am baratoi noson mor ddiddorol a thrwy hyn, brocio cof pawb arall! 


